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FALKLANDSKRIGET – DET MODERNA SJÖKRIGET 

ABSTRACT: 

There is a gap between the military doctrines and reality, it becomes clear when you compare what 

theorists and doctrines say. Theorists argue that naval warfare is characterized by destroying your 

opponent as quickly as possible, in contrast to the doctrines which says that Manoeuvre Warfare is 

to be used where the opponent will surrender because of a system collapse without any bloodshed. 

To illustrate this gap a theory consuming case study has been made in this thesis, with the Falklands 

War as case. 

The aim of this thesis is to investigate whether the British tactic in the naval warfare during the 

Falklands War was characterized by Manoeuver Warfare or Power Warfare. 

The results of this case study shows that the British tactic during the Falklands War was 

characterized by Power warfare, but it also included clear elements of Manoeuvre Warfare. It is not 

possible, based on the results of this study, to conclude that the British tactic during the war were 

under the power of warfare since there were also indications of Manoeuvre warfare. The result of 

this study reveals the distance that exists between reality and doctrines since the Power Warfare that 

advocates to destroy the opponent was the most prominent of the war. 

Nyckelord:  

Falklandskriget, Manöverkrigföring, Kraftkrigföring, Power-Warfare, Teorikonsumerande, 
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1 Inledning och Problemformulering  

Sedan Andra världskriget har manöverkrigföringen dominerat doktrinutvecklingen och har 

ansetts som den enda rätta metoden för krigföring. I Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin 

från 20111 står det tydligt att manöverkrigföring är eftersträvningsvärt.  

”Försvarsmakten och dess ingående förband ska sträva efter att tillämpa 

manöverkrigföring när så är möjligt.”2 

Att de stridande förbanden i sjökriget skall sträva efter att utkämpa ett manöverkrig går stick i 

stäv med många erkända sjöteoretiker som hävdar att sjökriget alltid handlar om 

utnötningskrigföring. Den brittiska sjöteoretikern Sir Julian Corbett skriver följande om 

sjökriget i sin bok från 1911: 

”The primary object of our battle-fleet is to seek out and destroy that of the 

enemy.”3 

Citatet från Corbett visar på att det finns en betydande och viktigt skillnad mellan dagens 

doktriner och sjöteoretikers syn på sjökriget. Skillnad är viktig att belysa och granska av olika 

anledningar. Försvarsmaktens utbildningar skall ha en spårbarhet i doktrinerna vilket inte är 

fallet. Eftersom det står att manöverkrigföring är eftersträvningsvärt medan i det verkliga kriget 

inte är ett realistiskt sätt att bedriva sjöstriden på. Större delen av forskaretablissemanget anser 

att sjökriget till stor del präglats av utnötning. Den amerikanska teoretikern Wayne Hughes 

tycker att utnötningskrig framställs som den ointelligenta teorin som endast går ut på att 

eliminera fienden utan någon större finess, något som han inte alls tycker stämmer in på sjökrig. 

Hughes anser vidare att manöverkrigföringen inte heller stämmer bra in på sjökriget och har 

arbetat fram en egen teori, Power warfare (Kraftkrigföring). Den amerikanska militärledningen 

                                                 

1 I mars 2016 gav försvarsmakten ut en ny MSD men denna har inte tagits upp i denna uppsats med anledning av 

den inte fanns tillgänglig när arbete påbörjades.  

2 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin: Med doktrinära grund, MSD 12. Stockholm: Försvarsmakten, 

2011. E-bok. s.127. 

3 Corbett, Julian, Stafford. Some principles of maritime strategy. London: Longmans, Green and Co, 1911. s.158. 
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har uttalat starka sympatier för manöverkrigföring i sina doktriner vilket Hughes ställer sig 

kritiskt till.4 Hughes menar att manöverkrigföring inte beskriver hur ett verkligt sjökrig ser ut 

eller kommer se ut i framtiden och anser att kraftkrigföring gör det på ett bättre sätt. Den 

amerikanska teoretikern Ralph Peters menar på att manöverkrigföring fungera bra i doktriner 

men i verkligen kommer det inte att fungera. I slutändan kommer alltid ett krig handla om att 

döda varandra, den som har orsakat den andra mest skada kommer att vinna.5 För att belysa 

problemet i att det finns ett glapp mellan doktriner som till exempel militärstrategisk doktrin 

och verkligheten kommer det i denna uppsats att genomföras en teorikonsumerande fallstudie 

med falklandskriget som fall.  

Falklandskriget ägde rum under 1980-talet mellan den navala stormakten Storbritannien och 

det sydamerikanska landet Argentina. Kriget är ett av de närmast närstående krigen som har 

ägt rum med sjöstridskrafter inblandade. Det är intressant av flera anledningar, främst för att 

det är en underlägsen aktör i förhållande till en stormakt precis som i Östersjön, förhållandet 

mellan Sverige och Ryssland. Det är också intressant just av den anledningen att det ligger nära 

i tiden och båda parterna hade moderna och välutvecklade vapensystem.   

1.1 Tidigare forskning  

Tidigare forskning ämnar att ringa in och försätta problemformuleringen i ett större 

sammanhang och som motivering till val av problemformulering. Publicerade artiklar, böcker 

samt en elevuppsats från försvarshögsolan kommer att redovisas.  

Artikeln The greatest Post-War Naval Battle6 av Eric Grove är en historisk skildring över 

falklandskriget. Grove börjar med att delge en historisk exposé fram till kriget för att sedan 

redovisa de bakomliggande faktorerna till sjökrigets största händelser. Artikelns empiriska 

                                                 

4 Hughes, Wayne P, Jr. Naval Maneuver Warfare. Naval War College Review, ProQuest Military Collection. 

vol.50/nr.3 (1997): s.25-49. http://fg5nh4ah7q.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&r

ft.atitle=Naval+operations%3A+a+close+look+at+the+operational+level+of+war+at+sea&rft.jtitle=Naval+War

+College+Review&rft.au=Hughes%2C+Wayne+P.%2C+Jr&rft.date=2012-06-

22&rft.pub=U.S.+Naval+War+College&rft.issn=0028-

1484&rft.volume=65&rft.issue=3&rft.spage=23&rft.externalDBID=IAO&rft.externalDocID=299257198&para

mdict=sv-SE (Hämtad 2016-04-03). s.25. 

5 Peters, Ralph. In praise of attrition. Parameters. vol.41/nr.4 (2011): s.24-32.  

http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/198173492/fulltextPDF/FEBCC6DFF8634E0

BPQ/1?accountid=8325 (Hämtad 2016-04-04). s.24-26 

6 Grove, Eric. The greatest post-war naval battle. International Relations. Vol.20/nr.3 (2006): s.358-363. DOI: 

10.1177/00471178060667. 

https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/198173492/fulltextPDF/FEBCC6DFF8634E0BPQ/1?accountid=8325
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/198173492/fulltextPDF/FEBCC6DFF8634E0BPQ/1?accountid=8325
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material kommer från att skribenten har fått fri tillgång till offentliga material. Det artikeln 

saknar är en tydlig teorianknytning vilket medför att artikeln inte gör någon ansats till att 

förklara kriget genom några teorier. 

I c-uppsatsen Falklandskriget 1982, Manöver eller utnötning? 7 av Håkan Josefsson görs det 

en ansats till att försöka klassificera falklandskriget som ett krig utifrån manöverkrigföring eller 

utnötningskrigföring. Josefsson har delat in kriget i fyra skeenden och analyserar dem utifrån 

ett analysschema. I uppsatsens resultatdel går det att läsa att falklandskriget var en blandning 

mellan manöver- och utnötningskrigföring. Kritiken som går att rikta mot uppsatsen och som 

gör att den saknar vetenskaplig tyngd är att den inte innehåller något kapitel där det redovisas 

vilken vetenskaplig metod som används i uppsatsen. Under rubriken metod har Josefsson 

snarare beskrivit hur uppsatsen är upplagd, mer som en disposition. Denna uppsats redovisas 

endast på grund av att den är nära besläktad med denna uppsats. 

Den amerikanska teoretikern Hughes har som mål med sin artikel, Naval maneuver warfare8, 

att problematisera manöverkrigföring och påvisa att den inte existerar på alla nivåer inom 

kriget. Hughes ställer sig kritisk till att den amerikanska försvarsmakten har antagit en doktrin 

som menar på att manöverkrigföring är eftersträvansvärt och skall användas på alla nivåer. 

Enligt Hughes menar många teoretiker och författare att manöverkrigföring är ett krig utan 

blodspillan och som innebär enkla segrar där motståndaren ger upp.9 Genom att introducera en 

ny teori, kraftkrig, försöker Hughes vissa på bristerna och att manöverkrigföring inte alltid är 

att föredra inom krigföring. Hughes menar att kraftkrigföring skall fungera som en antites till 

manöverkrigföring. I artikeln beskriver Hughes vad kraftkrigföring är som koncept och 

förklarar skillnaderna gentemot manöverkrigföring.10 Hughes anser att manöverkrigföring 

endast sker på en operativ nivå i en marin kontext där syftet med insatsen är att påverka land 

på ett eller annat sätt och menar vidare att manöverkrigföring inte existerar på en taktisk nivå 

inom flottan. Hughes menar på att sjötaktik är kraftkrigföring, där det går ut på att sänka eller 

försätta motståndaren ur stridbart skick innan motståndaren gör det mot dig. I artikeln beskriver 

Hughes på ett pedagogiskt och tydligt sätt genom matriser skillnader mellan manöverkrigföring 

                                                 

7 Josefsson, Håkan. Falklandskriget 1982, Manöver eller utnötning?. Stockholm: Krigsvetenskapliga 

institutionen, Försvarshögskolan, 2004. 

8 Hughes. Naval Maneuver Warfare. s.25-49. 

9 Ibid. s.25. 

10 Ibid. s.26-27. 
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och kraftkrigföring. En brist i Hughes artikel är att manöverkrigföring och kraftkrigföring inte 

ställs mot varandra och jämförs i ett verkligt fall. Detta skulle vara intressant för att belysa 

skillnaderna och se om det kan påvisa avståndet mellan doktriner och verklighet.  

En annan skribent som skriver inom samma område som Hughes är Lamar Tooke, som i sin 

artikel Blending maneuver and attrition11 skriver om manöverkrigföring och 

utnötningskrigföring. Tooke förklarar skillnaderna mellan de två teorierna om hur krig skall 

utkämpas. Tooke går tillbaka i historien och förklarar var teorierna härstammar från och på ett 

pedagogiskt sätt går igenom teorierna och ger exempel på verkliga fall för att exemplifiera. 

Artikeln är ett tydligt exempel på att många forskare har fokuserat på manöverkrigföring och 

utnötningskrigföring men det är endast Hughes som diskuterar och förklarar skillnaderna 

mellan manöverkrigföring och kraftkrigföring. Den kritik som kan riktas mot denna artikel är 

att den inte är peer-review granskad men har ett utförligt notsystem som skapar spårbarhet.  

Ralph Peters beskriver i sin artikel In praise of Attrition12 att utnötningskrig är något som ingen 

nation vill förknippas med. Utnötningskrig är enligt honom något som är blodigt och endast 

skapar förstörelse och något som moderna krigsmakter inte skall hålla på med. Peters skriver 

att det finns en syn inom politiska etablissemanget att krig skall ske utan blodsspillan och att 

det anses fult att döda andra soldater. Peters menar på att manöverkrigföring fungerar på en 

operativ planeringsnivå men att det i verkligheten är utnötningskrigföring som tillämpas där 

det handlar om att döda motståndaren.13 Vidare menar han på att det inte finns några enkla svar 

på hur krig skall vinnas utan hävdar att det kräver en balans mellan manöver- och 

utnötningskrigföring14. Peters beskriver varken sin syn på vad manöverkrigföring eller 

utnötningskrig de facto innebär. Däremot visar han på bristerna med de två teorierna och att 

det finns en för stor tilltro att manöverkrigföring är den optimala krigsföringen. Han menar 

vidare på att utnötningskrigföring är något som förekommer och krävs i ett krig. Peters 

redovisar däremot inte på bristerna inom utnötningskrigföring och vilka risker det medför. 

Peters diskuterar som tidigare nämnt manöverkrigföring och utnötningskrigföring men lyfter 

                                                 

11 Tooke, Lamar. Blending maneuver and attrition. Military Review. vol.80/nr.2 (2000): s.7-13. 

http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/225327580/fulltextPDF/ED5378B2A6884E3

BPQ/1?accountid=8325 (Hämtad 2016-04-03). 

12 Peters. In praise of attrition 

13 Ibid. s.24-26. 

14 Ibid. s.26. 

https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.fhs.se/owa/UrlBlockedError.aspx
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inte upp diskussionen på en högre nivå och försöker se alternativ, som till exempel 

kraftkrigföring, som skulle kunna förklara kriget på ett bättre sätt.  

I artikeln The manoeuvere warfare fraud15 skriver William F Owen att manöverkrigföring är 

den vedertagna krigskonsten, detta utan att den har belagts med någon vetenskaplig granskning 

och där problemen ignoreras. Owen menar att manöverkrigföring som operationskonst inte är 

väl förankrad på grund av dess avsaknad av relevanta bevis. Om manöverkrigföring går ut på 

att bryta ner motståndarens vilja till strid måste det förklaras hur detta sker på bästa sätt. Detta 

är något som Owen saknar i forskningen för att manöverkrigföringen som koncept skall kunna 

fungera fullt ut. Owen pekar på att mycket har skrivits om manöverkrigföring och lite om 

utnötningskrigföring som ofta används som en förklaring till varför manöverkrigföring är bra. 

Utnötningskrig framhålls ofta som det blodiga och brutala sättet att kriga på. Han ställer sig 

kritiskt till att det har gjorts en sådan tydligt divergens mellan dessa teorier. Owen anser att 

båda har samma syfte, nämligen att få motståndaren att ge upp och detta görs bäst genom en 

kombination mellan manöverkrigföring och utnötningskrigföring.16 I slutet av artikeln skriver 

Owen om att meningen med manöverkrigföring är att skapa sig ett övertag mot motståndaren. 

Detta åstadkoms på en annan nivå än på den militära och när väl övertaget uppstår kommer 

utnötningskrig användas för att slå ut motståndaren.17 Denna artikel är en i raden som diskuterar 

förhållandet mellan manöverkrigföring och utnötningskrig utan att egentligen tillföra något till 

diskussionen kring teorierna. En faktor som måste tas med i beaktan är att denna artikel inte är 

Peer-Review granskad men kommer från en stor och välkänd organisation, RUSI.  

Den blå boken av Christopher Werner18 spänner över många ämnesområden inom den marina 

arenan, allt ifrån militärteoretikers syn på den marina arenan till sjörätt. Inom detta spektrum 

kan vi hitta ett kapitel om manöverkrigföring, utnötningskrigföring och kraftkrigföring. Här 

redovisar Werner diskussionen som finns och ger definitioner för respektive begrepp. Werner 

ställer de tre begreppen mot varandra med sina variabler för att vissa på skillnaderna men har 

                                                 

15 Owen, William F. The manoeuvre warfare fraud. The RUSI journal. vol.153/nr.4 (2008): s.62-67. DOI: 

10.1080/03071840802386224. 

16 Owen. The manoeuvre warfare fraud. s.62-63. 

17 Ibid. s.67. 

18 Werner, Christopher. Den blå boken: marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv. Stockholm: 

Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, 2002. s.101-119.  
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inte applicerat dessa faktorer på empiriska fall. Enligt mig är det viktigt att applicera teorierna 

på verkligheten för att bedöma des trovärdighet och för att se om de kan förklara verkligheten. 

1.1.1 Sammanfattning av tidigare forskning  

Falklandskriget är ett av de modernaste krigen mellan två suveräna stater vilket medför att det 

är väldokumenterat. Mycket av forskningen har riktat in sig på att försöka förklara 

markoperationen genom olika teorier. Det finns många historiska skildringar från 

krigsveteraner som bidrar med att ge sin bild på hur det var att medverka i kriget. Dessa 

historieskildringar gör ingen ansats till att förklara kriget genom olika teorier. Sjöoperationen 

finns med i olika historieskildringar men förekommer sällan i teoriförklarande rapporter från 

falklandskriget.      

Den tidigare forskning som har publicerats inom teoriområdet handlar mycket om 

manöverkrigföring och utnötningskrigföring. Diskussionen som förs inom 

forskaretablissemanget handlar om att manöverkrigföring har tagit en stor plats och lyfts fram 

som den optimala krigföringen i doktriner. Vissa teoretiker anser att som manöverkrigföring 

beskrivs i teoretiska sammanhang kommer den aldrig att fungera i verkligheten utan i 

verkligheten kommer det i slutändan handla om utnötningskrigföring. Teoretikern Hughes 

menar på att varken manöverkrigföring eller utnötningskrigföring förklarar sjökriget på ett 

korrekt sätt utan lägger istället till en teori, kraftkrigföring, som han menar förklarar hur det de 

factor ser ut i verkligheten. Teorin om kraftkrigföring är en modern teori i förhållande till de 

övriga två som har studerats och forskats kring i många år. Många forskare har gjort ansatser 

till att förklara skillnaderna mellan manöver- och utnötningskrigföring genom fallstudier men 

det är få som har gjort något liknande baserat på kraftkrigföring, vilket kommer att göras i detta 

arbete.  

Tidigare forskning visar på att det finns minst två luckor inom det aktuella området, nämligen 

huruvida teorierna stämmer in på sjökriget och om sjökriget under falklandskriget var ett krig 

enligt teorierna manöverkrigföring eller kraftkrigföring. Det är den senare forskningslucka som 

denna uppsats ämnar fylla genom att analysera fallet falklandskriget, huruvida det präglades 

av manöverkrigföring eller kraftkrigföring.  
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1.2 Syfte och Frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att, genom att studera Storbritanniens taktik under falklandskriget som 

fall, undersöka om det uppmärksammade glappet som finns mellan doktriner och verkligheten 

kan påvisas även i detta fall. För att uppnå detta syfte kommer den teori som doktrinerna 

förespråkar, manöverkrigföring, och den teori som den erkände teoretikern Hughes anser 

förklara sjökriget på bästa sätt, kraftkrigföring, appliceras på britternas taktik under 

falklandskriget. För att uppnå uppsatsens syfte kommer jag utgå från följande frågeställning:  

 Präglades Storbritanniens sjötaktik under falklandskriget av manöverkrigföring eller 

kraftkrigföring? 

För att besvara denna frågeställning kommer följande underfrågor att användas:  

- Vilka variabler kännetecknas manöverkrigföring av enligt teoretikerna? 

- Vilka variabler kännetecknas kraftkrigföring av enligt teoretikerna? 

- Vad kännetecknades britternas sjötaktik under falklandskriget av? 

1.3 Avgränsningar  

Kapitlet syftar till att tydliggöra gränserna för fallet i tid och rum, det kommer också hjälpa 

läsaren att förstå vad som egentligen kommer att analyseras.  

Fallet som kommer studeras i denna uppsats utgörs av endast de sjöslag som ägde rum och inte 

hela kriget. Falklandskriget ägde rum år 1982 med den argentinska invasionen som startskott 

den andra april och avslutades med den argentinska kapitulationen den 14 juni samma år. 

Kriget utkämpades mellan den navala stormakten Storbritannien och det sydamerikanska 

landet Argentina.  

Analysen kommer utgöras av att de bägge teorierna manöverkrigföring och kraftkrigföring som 

kommer att appliceras på fallet falklandskriget genom ett antal faktorer. Arbetet har begränsats 

till att endast inkludera öppna källor vilket medför att eventuellt viktiga aspekter som inte har 

redovisats i öppna källor har fallit bort. I uppsatsen antas det att läsaren har en grundläggande 

förståelse för vedertagna militära begrepp.  

1.4 Disposition  

I början av varje kapitel kommer läsaren få en introduktion och en återknytning till syfte och 

problemformuleringen, detta för att skapa en röd tråd genom hela arbetet.  
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Det inledande kapitlet ämnar att introducera läsaren till uppsatsen och väcka intresse. Kapitel 

två syftar till att beskriva den metod som kommer användas som ramverk för att besvara 

frågeställning. I kapitel tre förklaras de teorier som kommer användas i uppsatsen och de 

faktorer som används i analyskapitlet redovisas. I kapitel fyra kommer analysen att redovisas 

och kapitel fem ägnas åt att besvara frågeställningen och diskussionen samt vidare forskning 

kommer att redovisas. 

1.5 Material  

Materialet om falklandskriget 1982 har på grund av sekrets begränsats till att endast bestå av 

öppna källor vilket medför, som tidigare nämnts, att viktig information kan ha fallit bort. 

Materialet som har eftersökts har haft kriteriet att det skall vara deskriptivt, vilket innebär att 

den inte skall ha en förklarande ansats. Material som har en deskriptiv grund medför att läsaren 

själv får möjlighet att dra slutsatser och analysera samt att författarens tankar och slutsatser inte 

redovisas. Att finna litteratur som endast beskriver kriget objektivt har givetvis inte varit lätt. 

Det finns ingen självklarhet att den litteratur som har används har beskrivit händelserna på ett 

korrekt sätt. Genom att använda flera olika deskriptiva källor, från olika författare, har 

problemet förhindrats. 

Under analysen har huvudsakligen följande deskriptiva källor använts: Slaget om 

Falklandsöarna19, The falklands war20 och The official history of the Falklands campaign21.  

Dessa tre böcker redovisar kriget i kronologisk ordning men gör ingen ansats till att försöka 

förklara orsaken till händelseförloppet. Böckerna innehåller citat och redovisar ingående fakta 

i form av tider för aktuella händelser. Böckerna har publicerats under 2000-talet vilket medför 

att tiden från kriget, kan ha påverkat innehållet. Dels genom att ny fakta som har kompletterat 

historien kan ha kommit fram men även att tiden kan ha påverkat sakligheten genom att faktorer 

kan ha fallit i glömska. Ytterligare kritik som kan riktas mot valet av källor är att samtliga dessa 

är skrivna av historiker från Storbritannien vilket medför att det kan ha påverkat redogörelsen 

av kriget. 

                                                 

19 Hastings, Max & Jenkins Simon. slaget om Falklandsöarna, Viken: Replik, 2005. 

20 Middlebrook, Martin. The Falklands War, Banrnsley. South Yorkshire: Pen & Sword Military, 2012. 

21 Freedman, Lawrence. The official history of the Falklands Campaign, Vol. 2 war and diplomacy. London: 

Frank Cass, 2005. 
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2 Metod 

Kapitlet syftar till att förklara metoden som kommer att användas för att analysera 

falklandskriget och besvara frågeställningen. Metoden ska fungera som en ram, struktur, för 

läsaren och ge ett förhållningsätt till problembeskrivningen. Frågeställningen i uppsatsen är att 

undersöka om britternas taktik i sjökriget under falklandskriget präglades av 

manöverkrigföring eller kraftkrigföring. För att analysera detta kommer jag att genomföras en 

teorikonsumerande fallstudie genom en kvalitativ textanalys. Inledningsvis kommer de olika 

delarna i metoden att presenteras innan kapitlet avslutas med en sammanfattning av metoden.  

2.1 Fallstudie 

För att kunna analysera fallet falklandskriget på djupet, för att på så sätt kunna avgöra om 

sjökriget präglades av manöver- eller kraftkrigföring, lämpar det sig av flera anledningar att 

använda en fallstudie där falklandskriget utgör fallet.  

Fallstudien lämpar sig ypperligt för att undersöka och fördjupa kunskaperna om fallet 

falklandskriget22. Detta eftersom att falklandskriget kan undersökas i sin realistiska miljö med 

all dess komplexitet23. Fallstudien som metod används främst när en teori ska testas eller om 

syftet är att undersöka en specifik händelse24. Detta stärker bilden av att fallstudien är en bra 

metod för denna uppsats eftersom syftet är att undersöka falklandskriget på djupet. Eftersom 

att fallstudien uppmuntrar till att använda flera olika forskningsmetoder kommer det i denna 

uppsats att genomföras en textanalys för att analysera de empiriska texterna25.  Vid en mindre 

forskningsstudie, som i detta fall, lämpar sig fallstudien eftersom den medför att 

undersökningen kan rikas mot ett lokalt avgränsat område26.  

Viktigt vid användning av en fallstudie är att vara medveten om bristerna som fallstudien 

medför. En brist som ofta riktas mot fallstudien är att det är svårt att genomföra vetenskapliga 

generaliseringar eftersom enbart ett fall har granskas27. Detta självständiga arbete har dock inte 

                                                 

22 Denscombe, Martyn. Forsknigshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

2:a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s.59-60. 

23 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1998. s.48. 

24 Denscombe. Forsknigshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. s.59-60. 

25 Ibid. s.69. 

26 Ibid. s.69. 

27 Yin, Robert K. Fallstudier: design och genomförande. 1:a uppl. Malmö: Liber, 2007. s.28. 
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som mål och avsikt att dra några vidare generaliseringar utifrån fallet. Istället ligger fokus på 

att försöka förklara fallet djupare genom en teorikonsumerandefallstudie. En annat kritik som 

ofta riktas mot fallstudier är bristen på stringens, vilket menas med att vara konsekvent. Detta 

beror ofta på att forskaren har varit slarvig och inte följt systematiska procedurer samt använt 

sig av tveksamma argument som påverkar resultatet.28  Problemet ska i uppsatsen undvikas 

genom att vara öppen, tydlig, och motivera de val som har gjorts kommer validiteten att öka 

och stringensen blir mer tydlig. Ytterligare ett problem som kan finnas med en fallstudie är att 

avgöra vad som egentligen utgör fallet och därefter dra gränserna för undersökningen29. Genom 

att i uppsatsen konstruera ett syfte, problemformulering och avgränsningar som beskriver vad 

som skall undersökas kommer det bli tydligare för läsaren var gränserna för fallstudien går.    

2.2 Teorikonsumerande studie 

Genom att använda en teorikonsumerande ansats i uppsatsen kommer det ges möjlighet att 

fördjupa sig i falklandskriget och använda teorierna som förklaringsverktyg. Falklandskriget 

som fall är det mest centrala i detta arbete och teorierna kommer fungera som 

förklaringsfaktorer. Vid en teoriprövande analys däremot ställs teorin i centrum och fallet 

används som ett redskap för att förklara teorin. 30 Vilket skulle medföra att syftet med denna 

uppsats inte uppfylls. 

I en teorikonsumerande analys sätts fallet i centrum för undersökningen och genom teorier, 

förklaringsfaktorer förklaras vad och varför det hände31. Uppsatsens existens uppfylls genom 

att undersöka falklandskriget medan förklaringsfaktorerna, manöverkrigföring och 

kraftkrigföring, är sekundära32. Som tidigare nämnt är inte målet med uppsatsen att generalisera 

utan syftet är att dra slutsatser om falklandskriget vilket är målet med en teorikonsumerande 

studie33.   

                                                 

28 Yin. Fallstudier: design och genomförande. s.27. 

29 Backman. Rapporter och uppsatser. s.48. 

30 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.). Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 4:e uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012. s.41-42. 

31 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (red.). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. s.41. 

32 Ibid. s.41-42. 

33 Ibid. s.89. 
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2.3 Kvalitativ textanalys  

För att kunna analysera falklandskriget kommer de skildringar som har valts ut att ingående 

och noggrant läsas och då kommer användandet av kvalitativ textanalys väl tillhands. Vid 

genomförande av en fallstudie är det lämpligt att använda sig av en textanalys för att kunna gå 

igenom informationen på ett systematiskt sätt34. Genom att genomföra en kvalitativ textanalys 

och inte en kvantitativ innehållsanalys kommer inte alla delar i texterna att tillskrivas samma 

värde. De viktigaste delarna för uppsatsen kommer att studeras mer ingående för lyfta fram 

substansen av textens innehåll utifrån analysschemat, detta kan endast genomföras genom en 

intensiv läsning.35 Kvalitativ forskning ligger bra tillhands vid småskaliga forskningsprojekt 

där undersökningen gör anspråk på att undersöka komplicerade sociala situationer, precis som 

i denna uppsats. Genom att en kvalitativ analys medför till en bra förmåga att analysera ett 

komplicerat socialt fall med dess olika nyanser lämpar den sig som redskap vid en fallstudie.36  

Problematik med en kvalitativ textanalys är att läsarens egna värderingar omedvetet kan vägas 

in eftersom texten som analyseras måste tolkas37. På samma sätt som egna värderingar kan 

påverka analysen kan författaren misstolka faktorer på grund av att de tas ur sin kontext38. 

Genom att ha tydliga variabler och indikatorer samt vara noga med var informationen är 

hämtad ifrån kommer dessa risker att minimeras. Ytterligare ett redskap till att motverka 

riskerna är att vara medveten om dem och ha ett kritiskt förhållnings sätt till litteraturen. Likt 

med all kvalitativ forskning finns det risk att den text som har valts för analys inte är 

representativ för forskningen39. Denna risk har motverkats genom att flera källor har används 

för att verifiera och säkerställa att ingen felaktig information framkommit. Att empirin kring 

fallet falklandskriget misstolkas är oundvikligt men det som ökar trovärdigheten i detta arbete 

är att vara noga med källhänvisningen så att analysen kan kritiskt granskas. Kvalitativ 

forskning medför att det finns en uppenbar risk att förklaringen blir förenklad. Anledningen till 

detta är att forskaren eftersträvar att identifiera teman i materialet och allmänna slutsatser och 

                                                 

34 Backman. Rapporter och uppsatser. s.54. 

35 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (red.). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad. s.210. 

36 Denscombe. Forsknigshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. s.13. 

37 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (red.). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad. s.214. 

38 Ibid. s.399-400. 

39 Ibid. s.399-400. 
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förbiser den fakta som inte passar in.40 Genom att var öppen och transparant med var de 

empiriska argumenten är hämtade ifrån och att redovisa argument som motbevisar 

ställningstagandet.   

2.4 Sammanfattning av metoden 

För att besvara forskningsfrågan, präglades Storbritanniens sjötaktik under falklandskriget av 

manöverkrigföring eller kraftkrigföringen?, kommer det att användas en teorikonsumerande 

fallstudie genom en textanalys. Genom denna metod kommer allt fokus i analysen riktas mot 

falklandskriget och på så sätt kunna dra slutsatser om fallet. I en teorikonsumerande fallstudie 

försätts fallet, falklandskriget, i centrum och teorierna används som redskap för att förklara 

verkligheten. I ett kvalitativt arbete tillkommer det vissa brister och risker som måste tas med 

i beaktan. Exempel på risker är att författarens egna åsikter kommer påverka analysen och att 

förenklade slutsatser kommer dras utifrån det empiriska underlaget. Genom att vara tydlig 

med källor samt vara medveten om riskerna med metoden kommer de att minimeras.  

3 Teori 

Kapitlet syftar till att introducera läsaren till teorierna som skall användas i analysarbetet av 

fallet falklandskriget. För att kunna analysera falklandskriget behövs teorier som kan förklara 

och lyfta upp vad som egentligen hände. Inledningsvis redovisas respektive teori där det lyfts 

fram de variabler som kraftkrigföring och manöverkrigföring kännetecknas av. I slutet av varje 

kapitel kommer de variabler som används i analysen att motiveras och redovisas.   

3.1 Manöverkrigföring  

Manöverkrigföring kan uppfattas som ganska spretigt. Med det menas att det finns många 

teoretiker som har försökt definiera teorin vilket medför att det finns många snarlika varianter. 

Genom att endast välja ut några teoretiker och redovisa deras tankar mer ingående motverkas 

denna spretighet. De teoretikerna som har valts ur är: Geoffrey Till, Edward Luttwak, John 

Boyd och Martin Van Creveld. Teoretikerna har valts för att de anses som några av de mest 

framstående teoretikerna inom området. Ytterligare en anledning till valet är att de är relativt 

moderna, födda i slutet av andra världskriget, vilket medför att deras teorier är utformade efter 

dagens verklighet. Teoretikerna är även väl citerade utav flera erkända författare, bland annat 

                                                 

40 Denscombe. Forsknigshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. s.400. 
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av Jan Ångström, Jerker Widén och Christopher Werner. Dessa kommer även finnas med i 

redovisningen av teorin som ett komplement. En ytterligare kritik som kan riktas mot 

manöverkrigföringen som teori är att manöverkrigföringen inte är vetenskapligt beprövad och 

saknar belägg i verkligheten41.  

Geoffrey Till beskriver manöverkrigföring som att man skall tänka fortare än motståndaren 

och att huvudmålet för attacken inte är styrkorna utan dess stridsplan. Detta kommer leda till 

att motståndaren hamnar i en situation där denne anser att sina handlingsalternativ inte är 

attraktiva.42  

Forskaren Edward Luttwak är en av de främsta inom manöverkrigföring och skriver att till 

skillnad från utnötningskrigföring som syftar till att förgöra motståndarens styrkor ämnar 

manöverkrigföringen att åstadkomma en systemkollaps. Systemen som ämnas är ledning, 

krigsmetod, logistik eller elektroniska system som till exempel radar.43 Att åstadkomma en 

systemkollaps hos motståndaren sker inte enbart genom fysiskt våld utan lika mycket genom 

psykologi. Genom maktdemonstration kommer fiendens kampkraft att försvinna och en enkel 

vinst kan uppnås44. Inom utnötningsteorin menar Luttwak att det är önskvärt att slå mot 

motståndarens starka sidor vilket är raka motsatsen till manöverkrigföring där målet är att slå 

mot motståndarens svaga sidor, akilleshälen. Luttwak skriver vidare i sin bok att 

manöverkrigföring handlar om att agera snabbt och överraska motståndaren innan denne hinner 

reagera med sin styrka.45  

Detta är något som Werner också nämner i sin bok, Den blå boken, där han skriver att slaget 

skall vara välkoordinerat i både rum och tid och iscensättas när förvirringen och chocken är 

som störst. Motståndaren kommer då med stor säkerhet fatta en rad förvirrade taktiska beslut 

som kommer medföra att en systemkollaps äger rum. Vidare skriver Werner att 

manöverkrigföring har rörlighet, underrättelseinhämtning, samband och en decentraliserad 

styrning som karaktäristika.46 Dessa karaktärsdrag kan enligt mig spåras till de 

                                                 

41 Owen. The manoeuvre warfare fraud. s.62. 

42 Werner, Christopher. Sjömakt: Teori och praktik. 2.uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2010. s.237. 

43 Luttwak, Edward. Strategy: The logic of war and peace. Massachusetts, Cambridge: Belknap press of 

Harvard University press, 2001. s.115. 

44 Rekkedal, Nils Marius. Modern krigskonst: militärmakt i förändring. 3:e uppl. Stockholm: 

Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, 2004. s.456. 

45 Luttwak. Strategy: The logic of war and peace. s.115-116. 

46 Werner. Sjömakt: Teori och praktik. s.105. 
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framgångsfaktorer som återfinns i Ångströms och Widéns bok Contemporary military theory: 

Dynamics of war, nämligen (egen översättning):  

 Högt tempo. 

 Initiativförmåga. 

 Precision i attackerna mot svagheten.  

 Lyckas identifiera fiendens svagheter.47 

Den amerikanske flygvapenöversten John Boyd skriver att det mest centrala inom 

manöverkrigföring är att kunna gå igenom beslutcykeln fortare än motståndaren. Det medför 

att motståndarens beslut blir obsoleta eftersom de är fattade på grunder som har förändrats 

innan besluten hinner verkställas. Fienden kommer då uppleva en uppgivenhet och kan komma 

att drabbas av panik eller bli passiv vilket kommer resultera i en enkel seger.48  

Den israeliske teoretikern Martin Van Creveld har i sin bok arbetat fram sex principer som 

manöverkrigföring kännetecknas av: tempo, schwerpunkt, överraskning, kombinerade vapen, 

flexibilitet och decentraliserad styrning. Med tempo menar Creveld inte att fartygen åker fort 

utan mer att besluten och agerandet måste ske fort. Detta för att kunna komma innanför 

motståndarens beslutcykel. Avsikten med detta är att åstadkomma en systemkollaps genom att 

motståndaren tappar sin förmåga till att agera. Schwerpunkt, översatt till tyngdpunkt, handlar 

om att åstadkomma största möjliga verkan mot motståndarens tyngdpunkt för att på det viset 

omkullkasta denna. Detta åstadkoms endast genom att anfalla vid rätt tid och tillfälle med 

största möjliga eld. Crevald lyfter upp överraskning som en viktig princip vilket enligt honom 

innebär att motståndaren inte skall veta vad som kommer hända härnäst, detta för att skapa 

förvirring och ett gynnsammare läge. Den fjärde punkten som lyfts upp är vikten av att använda 

sig av kombinerade vapen, detta för att skapa en mångsidig attack där många olika vapenslag 

kan verka samtidigt. Den femte principen som Crevald lyfter fram är flexibilitet i form av att 

kunna hantera många olika situationer. Flexibilitet är något som åstadkoms genom avancerad 

och hård träning. Den sista principen är att ha ett decentraliserat styre för att på så vis 

åstadkomma ett högt tempo. För att ett decentraliserat styre skall fungera är det helt avgörande 

                                                 

47 Ångström, Jan & Widén, Jerker. Contemporary military theory: the dynamics of war. Milton Park, Abingdon, 

Oxon: Routledge, 2013. E-bok. s.114. 

48 Lind, William S. Handbok i manöverkrigföring. Förkortade och kommenterade uppl. Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2006. s.17-18 
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att samtliga är medvetna om chefens mål och intention för att på det viset kunna jobba i chefens 

anda.49  

3.1.1 Motivering till val av variabler  

Manöverkrigföringens huvudfokus, som tidigare nämnts, ligger på att åstadkomma en 

systemkollaps hos motståndaren inom ledning, krigsmetod, logistik eller elektroniska system. 

Utifrån detta har följande variabler valts ut: tempo, överraskning och slå mot motståndarens 

svaga punkt. Tidigare i kapitlet görs en ansats till att beskriva manöverkrigföring finns det med 

andra variabler som teoretikerna tar upp. Dessa har valts bort på grund av att de antingen ryms 

inom någon av de utvalda variablerna, till exempel uppdragstaktik som ryms inom tempo. En 

annan anledning är att de inte är tillräckligt vedertagna, att flera av de utvalda teoretikerna inte 

tar upp dem. 

Tempo har valts ut som variabel med anledning av att Till, Luttwak, Boyd och Creveld anser 

att den är en av de mest centrala variablerna inom manöverkrigföring. De anser att det är 

avgörande att hålla ett högt tempo för att kunna komma innanför motståndarens beslutcykel 

och få motståndaren att fatta obsoleta beslut.  

Överraskning nämns bland annat av Creveld och Luttwak som en viktig del i 

manöverkrigföring. Genom att använda sig av överraskning kommer motståndaren vara 

ovetande vad som kommer ske vilket leder till förvirring och ledningen drabbas av en 

systemkollaps.   

Kraftsamling mot motståndarens svaga punkt, akilleshäl, lyfts upp som en av de viktigaste 

skillnaderna jämtemot både kraftkrig och utnötningskrig. Anledningen till att denna variabel 

har valts, förutom ovannämnda, är att den har en avgörande tyngdpunkt till om en 

systemkollaps uppnås. 

Manöverkrigföring  Tempo. 

 Överraskning.  

 Kraftsamling mot motståndarens 

svaga punkt. 

Tabell 1. Variabler för manöverkrigföring 

                                                 

49 Van Creveld, Martin. Air power and maneuver warfare. Honolulu: University press of the pacific, 2002. s.3-7. 
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3.2 Kraftkrigföring 

Hughes teori är relativt ung vilket medför att det går att rikta kritik mot att den har valts som 

teori för att granska falklandskriget. Det mest naturliga, eftersom det är vanligast, är att välja 

utnötningskrigföring som teori istället för kraftkrigföring. Med av anledningen att 

utnötningskrig ofta ställs mot manöverkrigföringen är det intressant att undersöka om 

kraftkrigföring kan förklara falklandskriget på ett bättre sätt.  Ytterligare kritik som kan riktas 

mot teorin är att Hughes är den enda erkända teoretikern som har skrivit om denna teori. Det 

medför att den saknar en bred vetenskaplig grund. Denna teori är dock intressant eftersom att 

Hughes teori är konstruerad utifrån sjökrigets speciella egenskaper och för att den är 

konstruerad i modern tid. För att öka bredden i förklaringen av teorin kommer även författaren 

Christopher Werners tankar kring teorin att redovisas. 

Kraftkrigföring är en utarbetad krigsmetodik som militärteoretikern Wayne Hughes har arbetat 

fram som ett komplement till manöverkrigföringen. Hughes gjorde detta för att synliggöra hur 

sjöstridskrafter strider till sjöss. Han har gått tillbaka i historien och analyserat vad den kända 

sjöteoretikern Sir Julian Corbett ansåg var målet med sjöslag. Detta för att kunna bygga upp en 

argumentation för att Hughes teori behövs som komplement till de vedertagna 

manöverkrigföringen och utnötningskrigföringen.50 Corbett skriver att huvudsyftet för 

sjöstridskrafter är motståndarens stridande enheter, att sänka eller förstöra motståndarens 

styrkor.51  

Hughes skriver i sin artikel Naval maneuver warfare att kraftkrigföring går ut på, antingen 

genom att sänka eller skada motståndaren, att försätta motståndaren ur stridbart skick fortare 

än motståndaren kan göra detsamma. Inom kraftkrigföring är det centralt med dominant 

eldkraft till skillnad från manöverkrigföring. Eldkraften mäts inte enbart genom antalet 

verkande träffar på motståndaren utan det handlar lika mycket om att demolera motståndarens 

kampkraft för att på så sätt komma till ett avgörande. Eldkraft inom kraftkrigföring utgörs 

mycket av utnötning genom att förstöra motståndarens manskap, maskiner, ledning till en 

sådan grad att dessa inte kan strida igen. Eldkraften riktas in på motståndarens stridskrafter, 

dess starka sida, och inte på svagheterna hos motståndaren. För att få en framgångsrik eldkraft 

behövs en bra förmåga till identifiering, målföljning, vapenräckvidder och precision. Inom 

                                                 

50 Hughes. Naval Maneuver Warfare. s.25-26. 

51 Corbett. Some principles of maritime strategy. s.158. 
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manöverkrigföringen försöker man demolera motståndarens vilja till att strida genom 

maktprojektion och att slå mot fiendens svagheter. Hughes har valt att ta med delar av detta i 

sin teori om kraftkrigföring och menar på att psykisk demolering av motståndaren är viktigt för 

att nå framgång. Hughes menar på att en framgångsrik kraftkrigföring dock även kommer att 

medföra stora förluster för den egna sidan.52 I sin artikel beskriver Hughes vilka punkter som 

kraftkrigföring kännetecknas av (egen översättning):  

 Förgöra motståndaren 

 Ödeläggelse genom flera former. 

o Dödsoffer. 

o Fångar. 

o Materiel förstörelse. 

o Motståndarens sensorer är utstörda. 

o Motståndarens ledningsförmåga är störd.  

 Motståndaren kommer åstadkomma skada på egna styrkor. 

 Motståndaren kan komma att ge upp utan att slåss för att undvika förstörelse.53 

Christopher Werner har i sin bok Den blå boken analyserat Hughes artikel och arbetat fram sin 

syn på kraftkrigföring. Werner skriver att centralt i kraftkrigföringen, förutom verkan genom 

eldkraft, är att förstöra motståndarens förmåga till lednings-, spanings- och 

eldgivningsförmåga.54 Detta är en skillnad mot utnötningskrig som inte koncentrerar sig på att 

förstöra motståndarens förmåga till ledning utan har allt fokus på att förstöra motståndarens 

materiel.55 Anledningen till att man inom kraftkrig fokuserar på att förstöra motståndarens 

förmåga till lednings-, spanings- och eldgivningsförmåga är för att förhindra motståndaren till 

att avge effektiv eld först, eftersom det är en avgörande punkt för att vinna slaget.56 Werner har 

listat en rad karaktäristiska för kraftkrigföring: 

 Dominera, förstöra.  

 Eld viktigare än rörelse. 

                                                 

52 Hughes. Naval Maneuver Warfare. s.25-26. 

53 Ibid. s.27. 

54 Werner. Den blå boken: marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv. s.110. 

55 Ibid. s.111. 

56 Ibid. s.110. 
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 All sjökrigföring kretsar kring utnötning. 

 Systematisk, helst simultan förstörelse.  

 Spaning, scouting för att lokalisera fienden är mycket väsentligt. 

 Störning av fiendens spaning, ledning, och eldgivning är av största betydelse.  

 Manöver möjliggör verkan och spaning. Detta är inte lika viktigt i dagens krigföring. 57 

3.2.1 Motivering till val av variabler 

Kraftkrigföringens mål är att förgöra motståndaren, samtliga utvalda variabler är valda för att 

de är centrala inom teorin för att lyckas med detta. De variabler som har valts ut till analysen 

är: överlägsen eldkraft, spaning/lokalisering, slå mot motståndarens starka sida och skjuta 

effektivast först. Anledningen till att dessa variabler har valts ut är för att de är de mest centrala 

inom teorin och många av de andra variablerna som lyfts upp i tidigare stycke ryms inom dessa.    

Överlägsen eldkraft är en central del i kraftkrig eftersom det är eftersträvningsvärt enligt 

Hughes att demolera motståndaren både fysiskt och psykiskt. Detta uppnås genom att ha god 

förmåga till att förgöra motståndarens maskiner, manskap och ledning.  

Lokalisera och spana mot motståndaren är självklart viktigt för att kunna uppnå överlägsen 

eldkraft och förgöra motståndaren. Hughes och Werner lyfter upp denna variabel som 

avgörande inom kraftkrig.  

Hughes anser att till skillnad från manöverkrigföring skall man sträva efter att slå mot 

motståndarens starka sida, vilket utgörs av de stridande enheterna, för att på det viset få denne 

att ge upp. Därför är det en central skillnad och en variabel som måste tas med.  

Hughes menar på att försätta motståndaren ur stridbart skick fortare än motståndaren kan göra 

det mot en själv är centralt och för att lyckas med krävs det att skjuta effektivast först, därför 

är det en variabel som måste tas med i undersökningen.  

                                                 

57 Werner. Den blå boken: marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv. s.111. 

Kraftkrigföring  Överlägsen eldkraft. 

 Spaning, lokalisering.  

 Kraftsamling mot motståndarens 

starka punkt. 

 Skjuta effektivast först. 

Tabell 2. Variabler för kraftkrigföring 
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3.3 Operationalisering 

Kapitlet ämnar till att beskriva hur analysen av fallet falklandskriget kommer att genomföras 

utifrån vald teori och metod. Inledningsvis kommer behovet av en operationalisering och hur 

det kommer att påverka uppsatsen att beskrivas. Sedan kommer själva operationaliseringen av 

teorin och avslutningsvis redovisas analysverktyget.  

Analysen i denna uppsats utgår ifrån två teorier, manöverkrigföring och kraftkrigföring, som 

är redovisade under teorikapitlet. Genom intensiv läsning av teorierna har de mest centrala 

variablerna valts ut. De teoretiska definitionerna av variablerna från teorikapitlet kommer få 

operationella indikatorer. Det finns inga indikatorer på de teoretiska begreppen som är 

självklara utan dessa måste underbyggas med argument. Valet av indikatorer kommer alltid gå 

att kritisera och diskutera. Något mer som skulle kunna medföra att kritik kan riktas mot de 

operationella indikatorerna är om det är en dålig överenstämmelse mellan dessa och den 

teoretiska definitionen.58 Variablerna tillsammans med indikatorerna kommer fungera som ett 

nät som fångar upp händelser ur empirin. Händelserna kommer sedan att analyseras och leda 

fram till ett svar på frågeställningen, se illustrering av analysen figur 1.  

 

Figur 1. Förklarings av analysen 

                                                 

58 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (red.). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. s.55-56. 
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3.3.1 Indikatorer  

Flera av variablerna är av en sådan komplexitet att det skulle krävas en hel uppsats för att 

precisera innebörden, ett exempel är överraskning. Därför har indikatorer tagits fram utifrån 

teorin som skall göra det möjligt att analysera om variablerna existerade under falklandskriget. 

3.3.2 Operationalisering av manöverkrigföringsvariabler  

3.3.2.1 Tempo 

Med tempo menas att operationen innehåller ett högt ledningstempo, detta för att komma 

innanför motståndarens beslutsloop. För att kunna hålla ett högt tempo under operationen krävs 

det, enligt Creveld, att ledningen präglas av uppdragstaktik och decentraliserat styre. Tempo 

mäts genom att bedöma Storbritanniens förmåga att fatta snabba beslut som leder till handling 

vid stridskontakt. Indikatorerna för denna variabel är: 

 Tiden mellan indikation, beslut och verkan präglas av högt tempo 

 Uppdragstaktik/Decentraliserat styre  

3.3.2.2 Överraskning  

I analysen kommer det att bedömas om de argentinska styrkorna har blivit överraskade av 

britternas agerande och genom det drabbas av en systemkollaps. För att lyckas med en 

överraskning krävs det att motståndaren är ovetande om vad som kommer hända. Därför är en 

av indikatorerna för överraskning att motståndaren är ovetande om att en attack är förestående. 

Motståndarens agerande efter det överraskande anfallet visar om motståndaren dels har blivit 

överraskad men även om en systemkollaps har skett hos motståndaren. Systemkollapsen kan 

ge sig i utryck på flera sätt bland annat att det fattas desperata taktiska beslut eller inte hinner 

försvara sig.  

 Motståndaren är ovetande om att attacken kommer ske. 

 Motståndaren hinner inte försvara sig eller fattar desperata taktiska beslut. 

3.3.2.3 Kraftsamling mot motståndarens svaga punkt  

Kraftsamling mot motståndarens svaga punkt innebär enligt mig att operationsstyrkan innehar 

förmågan att analysera motståndarens styrkor och svagheter och väljer att rikta sin eldkraft mot 

motståndarens svaga punkt, akilleshälen. Detta görs för att åstadkomma en systemkollaps hos 

motståndaren. För att analysera om kraftsamling mot motståndarens svaga punkt har uppnåtts 
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kommer de argentinska styrkornas styrka respektive svaga punkt att värderas för på det viset 

bedöma om motståndarens svaga punkt är angripen. Indikatorerna för denna variabel är: 

 Identifierar motståndarens svaga punkt 

 Taktiska beslut präglas av att slå mot motståndarens svagaste punkt  

3.3.3 Operationalisering av kraftkrigsvariabler  

3.3.3.1 Överlägsen eldkraft  

Som redovisas i kapitel 3.1 utgörs eldkraft av att förstöra motståndarens manskap, maskiner 

och ledning så att dessa inte kan bidra till striden igen. Men det handlar inte enbart om antalet 

verkande träffar på motståndaren utan det handlar lika mycket om att demolera motståndarens 

kampkraft. Utifrån denna information har följande indikatorer valts ut:  

 Försätta motståndaren ur stridbart skick. 

 Demolera motståndarens kampkraft. 

3.3.3.2 Spaning, lokalisering  

Variabeln spaning och lokalisering innebär att styrkorna skall inneha förmågan till att 

identifiera och målrapportera motståndaren, vilket leder till upprättandet av en lägesbild. 

Utifrån lägesbilden kan sedan taktiska beslut fattas som leder till att kunna skjuta effektivast 

först, vilket är eftersträvansvärt.  Indikatorerna för denna variabel är: 

 Skapa en god lägesbild.  

 Information som bidrar till att kunna skjuta effektivast först. 

3.3.3.3 Kraftsamling mot motståndarens starka sidor 

Kraftsamling mot motståndarens starka sidor kan enligt mig förstås som att Storbritannien har 

en beslutsamhet i att söka upp Argentinas stridande enheter och försätta dessa ur stridbart skick. 

Det skall finnas en beslutsamhet i taktiken att försöka slå mot de argentinska styrkornas 

starkaste punkt. Indikatorerna för denna variabel är: 

 Söker upp de argentinska enheterna för att slå ut dem. 

 Taktiska beslut präglas av att slå mot motståndarens starkaste punkt. 

3.3.3.4 Skjuta effektivast först 

Som det står i teorikapitlet är det centralt enligt Hughes och Werner att försätta motståndaren 

ur stridbart skick fortare än motståndaren kan göra detsamma. Detta uppnås genom att skjuta 

effektivast först. Genom att analysera Storbritanniens förmåga att komma till effektivt skott 

först kan användandet av denna variabel bedömas. Indikator för denna variabel är: 
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 Avfyrar verkanseld som orsakar stor skada hos motståndaren först.  

3.3.4 Analysverktyg 

Kriteriet för att en variabel skall anses vara uppfylld är att samtliga indikatorer är identifierade 

i det empiriska materialet. 

Manöverkrigföring 

Variabel Indikatorer  Bedömning  

Tempo 

 

 Tiden mellan indikation, beslut och verkan 

präglas av högt tempo. 
 

 Uppdragstaktik/Decentraliserat styre.   

Överraskning 

 

 Motståndaren är ovetande om att attacken 

kommer ske. 

 

 Motståndaren hinner inte försvara sig eller 

fattar desperata taktiska beslut. 
 

Kraftsamling mot 

motståndarens svaghet 

 

 Identifierar motståndarens svaga punkt.  

 Taktiska beslut präglas av att slå mot 

motståndarens svagaste punkt. 
 

Kraftkrigföring 

Variabel  Indikatorer Bedömning  

Överlägsen eldkraft  Försätta motståndaren ur stridbart skick.  

 Demolera motståndarens kampkraft.  

Spaning, Lokalisering  Skapa en god lägesbild.  

 Information som bidrar till att kunna skjuta 

effektivast först. 

 

Kraftsamling mot 

motståndarens starka 

punkt 

 Söker upp de argentinska enheterna för att 

slå ut dem. 
 

 Taktiska beslut präglas av att slå mot 

motståndarens starkaste punkt. 
 

Skjuta effektivast först  Verkanseld som orsakar stor skada hos 

motståndaren först. 
 

Tabell 3. Analysverktyg innan analysen. 
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4 Analys  

I detta kapitel kommer falklandskriget att analysera enligt operationaliseringen som tidigare 

redovisats. Först kommer en introduktion till falklandskriget för att läsaren skall få en bättre 

förståelse för händelseförloppet och agerandet hos parterna. Därefter kommer de valda 

variablerna för respektive kraftkrig- och manöverkrigföring och de händelser som dessa 

variabler passar in på att redovisas.  

4.1 Introduktion av falklandskriget  

Krigets bakomliggande orsak var att den argentinska militärjuntan ansåg att britterna övergav 

Falklandsöarna. Detta grundades på flera enskilda beslut som det brittiska politiska 

etablissemanget tog. Bland annat var det en diskussion om att invånarna på Falklandsöarna inte 

per automatik skulle få brittiskt medborgarskap. Ett annat beslut var att britterna på grund av 

en omorganisation skulle ta bort det brittiska statsfartyget HMS Endurance från Falklandsöarna 

och inte ersätta henne.59 Redan i början av december 1981 påbörjade Argentina planerna för 

en storskalig invasion av Falklandsöarna. Vice amiral Juan Jose Lombardo, chef för 

planeringen, hade en stor del av den argentinska försvarsmakten till sitt förfogande. Styrkan 

skulle bestå av alla argentinska örlogsfartyg, inkluderat deras hangarfartyg och 3000 marin- 

och specialsoldater.60 Den 19 mars 1982 genomförde Argentina en provaktion, som var en del 

i den argentinska invasionsplanen, genom att hissa den argentinska flagan i orten Leith på den 

brittiska kolonin Sydgeorgien, som ligger 700 distansminuter öster om Falklandsöarna61. Som 

svar på detta skickade britterna HMS Endurance som anlände till öarna den 24 mars. Denna 

provaktion medförde att en brittisk debatt blossade upp om att Endurance inte skulle kunna 

avhysa en eventuell argentinsk invasion. Den 25 mars gick pressen ut med att en 

kärnreaktordriven ubåt hade avseglat mot Falklandsöarna för att understödja Endurance. Det 

stämde inte utan det var först den 29 mars som tre kärnreaktordrivna ubåtar avseglade mot 

Falklandsöarna. Den argentinska militärjuntan tog beslut den 25 mars om att fortsätta enligt 

tidigare invasionsplan som svar på att den brittiska ubåten hade avseglat. Invasionen påbörjade 

den 28 mars och den andra april hade den brittiska guvernören på ön strukit flagg. Nyheten 

                                                 

59 Anderson, Duncan. The Falklands war 1982. Oxford: Osprey, 2002. s.12. 

60 Anderson. The Falklands war 1982. s.15. 

61 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s.75. 
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mottogs i Storbritannien med bestörtning och folket krävde att regeringen vidtog åtgärder.62 

Åtgärden som Storbritannien vidtog var att sända en expeditionsstyrka under befäl av 

Konteramiral John Sandy Woodward63. I ett tidigt skede i operationen utlyste britterna en 

maritim spärrzon på 200 distansminuter. Zonen definierade området som ubåtarna fick verka 

inom utifrån insatsreglerna64. Den första maj 1982 utvecklade britterna detta område till en 

Total Maritime Exclusion Zone (TEZ)65. TEZ innebar att alla flyg och fartyg inom zonen som 

stödde den argentinska sidan i kriget skulle bekämpas66.  

4.2 Manöverkrigföring  

4.2.1 Tempo.  

När den brittiska styrkan den tredje maj 1982 försatte de två patrullfartygen ur stridbart skick 

gick det fort från indikation till verkan. På natten mot den tredje maj upptäcktes de argentinska 

patrullfartygen på radar och en helikopter skickades för att undersöka kontakten. När fartygen 

var identifierade skickades det ytterligare två helikoptrar som hade förmåga att skjuta 

sjömålsrobotar. När klockan var runt fem på morgonen hade båda fartygen beskjutits och 

försatts ur stridbart skick.67 

Ett annat exempel på när den brittiska styrkechefen Woodward försökte hålla ett högt tempo 

under operationen var vid sänkningen av det argentinska fartyget General Belgrano. Woodward 

beordrade, klockan 08:11 den andra maj, den brittiska ubåten HMS Conqueror om att anfalla 

Belgrano men som avslogs på grund av de rådande insatsreglerna och att han inte hade 

befälsrätt över ubåtarna. Insatsreglerna kunde endast ändras av det brittiska krigskabinettet. 

Woodwards avsikter kom preminister Margaret Thatcher till kännedom mitt på dagen den 

andra maj som valde att samla krigskabinettet. Mötet tog endast femton minuter och klockan 

12:07 hade beslutet om lättnader av insatsreglerna fattats och skickats till den brittiska styrkan. 

                                                 

62 Anderson. The Falklands war 1982. s.21. 

63 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s.93. 

64 Ibid. s.153. 

65 Ibid. s.166. 

66 Middlebrook. The Falklands War. s.126. 

67 Freedman. The official history of the Falklands Campaig, Vol. 2, war and diplomacy. s.294-295. 
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Att det var först klockan 17:10 som den brittiska ubåten hade mottagit meddelandet berodde 

på sambandsproblem.68  

Dessa händelser är enligt mig exempel på att Woodward ville hålla ett högt tempo i insatsen. I 

ena fallet hindrades det med anledning av lydnadsförhållanden och insatsregler. Men det finns 

anledning enligt mig att tycka att i Belgranofallet gick beslutcykeln trots allt fort eftersom 

beslutet var tvunget att fattas på allra högsta instans och tillbaka ner till styrkan, vilket 

genomfördes inom tolv timmar.  

Det var inte enbart vid sänkningen av Belgrano som den brittiska styrkans ledningsförhållande 

påverkade operationen negativt utan det hände vid flera tillfällen69.  Amiral Sir John Fieldhouse 

var övergripande chef medan Woodward var operativ chef över land och sjöstyrkorna. 

Woodward fick varken information direkt från ubåtarna eller kunde ge dem order. Ubåtarna 

var underställda och rapporterade enbart till Vice Amiral Peter G M Herbert och Amiral 

Fieldhouse som satt på militärhögkvarteret Northwood.70 Eftersom många ansåg att Woodward 

inte var tillräckligt erfaren för att leda en operation i denna storlek skulle de avgörande besluten 

fattas helt och hållet av Fieldhouse och staben på Nortwood.71 Det var flera gånger under 

operationen som både aktioner och tempo föll offer för den centraliserade styrningen som 

britterna hade.72  

Denna ledningssetup är, enligt mig, ett exempel på att britterna hade ett centraliserat styre och 

använde inte uppdragstaktik vilket gjorde att tempot gick ner i operationen.  

4.2.2 Överraskning  

Den andra maj 1982 sänkte britterna det argentinska fartyget General Belgrano genom att 

överraska henne. Det finns minst två tecken på att Belgrano inte var medveten om den 

förestående attacken. För det första har det i efterhand gått att fastställa att branddörrarna var 

uppställda vilket medförde att branden spred sig fort.73 Det andra var att Belgrano inte använde 

                                                 

68 Freedman. The official history of the Falklands Campaig, Vol. 2, war and diplomacy. s.287-288. 

69 Ibid. s.30. 

70 Ibid. s.29-30. 

71 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s.108. 

72 Freedman. The official history of the Falklands Campaig, Vol. 2, war and diplomacy. s.30. 

73 Ibid. s.287. 
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sig av sin sonar vilket hade varit logiskt om de förstod att det fanns en ubåt i området74. 

Belgrano eskorterades av två jagare som istället för att hjälpa det skadade fartyget började fälla 

sjunkbomber slumpartat långt ifrån den brittiska ubåten75. 

Enligt mig var Belgranos besättning helt ovetande om det förestående anfallet på grund av de 

uppställda branddörrarna och avslagna sonaren. Att de argentinska jagarna sedan drabbades av 

panik och försökte försvara sig är självklart men det görs slumpartat och inte med någon 

struktur vilket tyder på en ledningssystemkollaps enligt mig.   

4.2.3 Kraftsamling mot motståndarens svaga punkt 

I det material som har studerats i detta arbete finns det en del information som pekar på att 

britterna försökte slå mot motståndarens svaga punkt. Det finns uppgifter om att Belgrano 

innehade ledningen för stridsflyget under operationen76. Ledningen för stridsflyget är givetvis 

en viktig del i operationen och om den försvinner kommer operationen bli lidande och kan leda 

till en systemkollaps. Det har inte genom det empiriska materialet gått att bekräfta att britterna 

visste eller tog med det i beaktan när de valde Belgrano. Detta medför att denna variabel inte 

uppfylls.  

4.3 Kraftkrigföring 

4.3.1 Överlägsen eldkraft 

Det finns flera tillfällen då Storbritannien försatte den argentinska styrkan ur stridbart skick. 

Ett exempel är den andra maj 1982 då den argentinska kryssaren General Belgrano sänktes av 

den brittiska ubåten HMS Conqueror. På förmiddagen den andra maj hade Woodward fått 

information om att den argentinska styrkan förberedde ett anfall77. Woodward visste genom 

underrättelser att i norr befann sig den argentinska hangarfartygsstyrkan och i söder befann sig 

Belgrano tillsammans med två jagare78. Britterna visste inte vid detta tillfälle exakt position på 

den argentinska hangarfartygsstyrkan men den brittiska ubåten Conqueror hade redan den 

första maj lyckats rapportera in Belgranos position79. Beslutet om att sänka General Belgrano 

                                                 

74 Freedman. The official history of the Falklands Campaig, Vol. 2, war and diplomacy. s.292. 

75 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s.182-183. 

76 Ibid. s.181. 

77 Freedman. The official history of the Falklands Campaig, Vol. 2, war and diplomacy. s.285. 

78 Middlebrook. The Falklands War. s.146. 

79 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s.181. 
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var tvunget att behandlas av Margaret Thatchers krigskabinett80. Ministrarna diskuterade olika 

förslag, den brittiska försvarsledningen var angelägna om att försätta Belgrano ur stridbart 

skick. Kabinettet gick med på att ändra insatsreglerna så att Belgrano kunde anfallas.81 

Fartygschefen ombord på Conqueror valde den äldre torpeden med anledningen att den var 

konstruerad för att slå igenom bepansrade skrov precis som Belgronos var82. Conqueror 

avfyrade en salva torpeder varav två träffade Belgrano som sjönk 30 minuter senare83. Efter 

sänkningen av Belgrano som var Argentinas största ytfartyg, bortsett från hangarfartyget, 

vågade inte den argentinska flottan ut från de grunda vattnen och kunde på så sätt inte utgöra 

något större hot mot den brittiska styrkan84.  

Denna händelse är enligt mig ett tecken på att britterna tillämpade överlägsen eldkraft. På grund 

av att de hade som mål med aktionen att försätta argentinas största ytstridsfartyg ur stridbart 

skick vilket de lyckades med. Som tidigare nämnt vågade inte den argentinska sjöstyrkan möta 

den brittiska någon mer gång och detta är, enligt mig, ett tecken på att kampkraften försvann 

hos dem.  

4.3.2 Spaning och lokalisering  

Den första maj 1982 kunde den brittiska ubåten HMS Conqueror rapportera att hon hade 

kontakt med det argentinska fartyget General Belgrano som tillsammans med två jagare befann 

sig söder om TEZ85. Ytterligare underrättelse fick den brittiska styrkan den andra maj, i form 

av signalspaning. Underrättelsen var att Amiral Allara, chef över de argentinska sjöstyrkorna, 

hade fått fritt eldtillstånd och att Argentina var i stånd att anfalla i gryningen samma dag.86  

Genom att använda sig av framskjuten spaning, i form av ubåtar, samt kvalificerad 

signalspaning kunde britterna få en bra lägesbild och en god uppfattning om Argentinas 

avsikter och utifrån det ta taktiska beslut enligt mig. Denna spaning, lokalisering och 

signalspaningen möjliggjorde att Belgrano kunde sänkas den andra maj. 

                                                 

80 Freedman. The official history of the Falklands Campaig, Vol. 2, war and diplomacy. s.287. 

81 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s.182. 

82 Freedman. The official history of the Falklands Campaig, Vol. 2, war and diplomacy. s.292. 

83 Middlebrook. The Falklands War. s.149-150. 

84 Ibid. s.152. 

85 Ibid. s.148. 

86 Freedman. The official history of the Falklands Campaig, Vol. 2, war and diplomacy. s.284-285. 
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Den tredje maj uppfattade den brittiska jagaren HMS Conventrys radar två ytgående enheter 

längst kusten. En helikopter skickades för att undersöka kontakterna som visade sig vara två 

argentinska patrullbåtar. Två helikoptrar som var bestyckade med sjömålsrobottar skickades 

iväg för att anfalla fartygen. Det ena fartyget sänktes och det andra fartyget skadades svårt och 

försattes ur stridbart skick.87   

Dessa två händelser är ett exempel, enligt mig, på att britterna använde den spaning och 

information som de hade tillgängligt för att kunna skjuta effektivast först och försätta 

motståndaren ur stridbart skick. Eftersom de använde ubåten som framskjuten spaningsenhet 

samt använda signalspanings utrustning skapade britterna en god bild över de argentinska 

styrkorna och deras kommande agerande.  

4.3.3 Kraftsamling mot motståndarens starka punkt 

Den brittiska styrkans högsta prioritet var att försätta det argentinska hangarfartyget, 

Veinticinco de Mayo, ur stridbart skick88. Fartyget utgjorde en stor risk om den hade flygplan 

som var bestyckade med Exocet robotar ombord som kunde anfalla den brittiska styrkan89. Ett 

annat fartyg som var viktigt för de argentinska sjöstridskrafterna var General Belgrano som var 

det näst största fartyget, efter Veinticinco de Mayo, och vägde 13 645 bruttoton och hade 

förmåga till att bära Exocet robotar90. Argentina har i efterhand meddelat att Belgrano innehade 

stridsledning av deras stridsflyg91. Det är obekräftat om detta var något som britterna hade 

vetskap om. Den andra maj sänktes Belgrano av britterna92. Storbritannien hade under hela 

operationen förhoppningar om att den argentinska flottan antingen skulle stanna i hamn eller 

komma ut och söka strid mot britterna93. 

Eftersom britternas högsta prioritet var att sänka det argentinska hangarfartyget som utgjorde 

det största hotet visar de en avsikt att slå mot motståndarens starka sida, enligt mig. Genom att 

sänka Belgrano visade britterna, enligt mig, en förmåga att kunna värdera olika mål och rikta 

                                                 

87 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s.184-185. 

88 Ibid. s.181. 
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90 Middlebrook. The Falklands War. s.143. 
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in sin eldkraft mot det starkaste fartyget för stunden. Dessutom hade de en tydlig förhoppning 

om att kunna möta den argentinska flottan i strid för att på det viset kunna försätta den ur 

stridbart skick.   

4.3.4 Skjuta effektivast först 

När britterna sänkte det argentinska fartyget General Belgrano var Woodward angelägen om 

att anfalla. Anledningen till detta var att Woodward ville sänka Belgrano innan ubåten 

Conqueror skulle tappa kontakten. Om så var fallet skulle Belgrano kunna omgruppera och 

anfalla den brittiska styrkan.94 Britterna lyckades att skjuta effektivast först trots att de 

argentinska styrkorna redan var i området den 29 april, två dagar innan britterna, och kunde 

gruppera sig och förbereda för att anfalla. Dessutom fick den argentinska flottstyrkan en 

indikation om var den brittiska styrkan befann sig innan britterna visste var argentinarna var.95  

Trots att Argentina hade alla förutsättningar att kunna komma till verkan först lyckades 

britterna vara snabbare och det är enligt mig ett tecken på att britterna var angelägna om att 

skjuta effektivast först. Detta bidrog enligt mig till att de tog initiativet i konflikten och pressade 

tillbaka den argentinska flottan.  

4.4 Resultat av analysen  

Analysen och efterkommande analysverktyg visar att samtliga variabler inom kraftkrigföring 

är uppfyllda medan endast en variabel i manöverkrigföring är helt uppfylld, nämligen 

överraskning. Analysen visar även att det finns inslag av alla variabler förutom att britterna 

ämnade att slå mot Argentinas svagaste punkt. Det finns händelser i analysen som skulle kunna 

tolkas olika, till exempel om Belgrano utgjorde den starkaste punkten eller akilleshälen i den 

argentinska styrkan. Men genom att bedöma britternas beslutsamhet och avsikter stärker det 

min åsikt att Belgrano anfölls för att det ansågs som den starkaste punkten.  
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4.4.1 Redovisning av analysverktyget 

Kriteriet för att en variabel skall anses vara uppfylld är att samtliga indikatorer är identifierade 

i det empiriska materialet. 

Manöverkrigföring 

Variabel Indikatorer  Bedömning  

Tempo 

 

 Tiden mellan indikation, beslut och verkan 

präglas av högt tempo. 
JA 

 Uppdragstaktik/Decentraliserat styre. NEJ 

Överraskning 

 

 Motståndaren är ovetande om att attacken 

kommer ske. 

JA 

 Motståndaren hinner inte försvara sig eller 

fattar desperata taktiska beslut. 
JA 

Kraftsamling mot 

motståndarens svaghet 

 

 Identifierar motståndarens svaga punkt. NEJ 

 Taktiska beslut präglas av att slå mot 

motståndarens svagaste punkt. 
NEJ 

Kraftkrigföring 

Variabel  Indikatorer Bedömning  

Överlägsen eldkraft  Försätta motståndaren ur stridbart skick. JA 

 Demolera motståndarens kampkraft. JA 

Spaning, Lokalisering  Skapa en god lägesbild. JA 

 Information som bidrar till att kunna skjuta 

effektivast först. 

JA 

Kraftsamling mot 

motståndarens starka 

punkt 

 Söker upp de argentinska enheterna för att 

slå ut dem. 
JA 

 Taktiska beslut präglas av att slå mot 

motståndarens starkaste punkt. 
JA 

Skjuta effektivast först  Verkanseld som orsakar stor skada hos 

motståndaren först. 
JA 

Tabell 4. Analysverktyg efter analysen 
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5 Avslutning  

I detta kapitel kommer arbetet att knytas ihop genom att återkoppla till de inledande kapitlen.  

Inledningsvis kommer forskningsfrågorna att besvaras och därefter kommer det föras en 

diskussion om resultatet av analysen. Kapitlet kommer avslutas med en reflektion om arbetet i 

stort och sedan tankar kring vidare forskning. 

5.1 Besvarande av frågeställning 

Kommer börja med att besvara underfrågorna som kommer leda in på den övergripande 

frågeställningen. Underfrågorna under arbetet har varit: 

- Vilka variabler kännetecknas manöverkrigföring av enligt teoretikerna? 

Den första variabeln som kännetecknar manöverkrigföring är högt tempo under operationen i 

form av ledning och beslutfattande. Den andra variabeln är överraskning vilket syftar till att 

motståndaren inte skall veta vad som kommer härnäst och kan på det viset inte förbereda sig. 

Kraftsamling mot motståndarens svaga sida, som är den tredje variabeln, innebär att man slår 

mot motståndarens akilleshäl för att på det viset orsaka en systemkollaps. Alla dessa faktorer 

skall leda till en systemkollaps hos motståndarens ledning, krigsmetod, logistik eller 

elektroniska system. Mer om dessa variabler går att läsa i kapitel 3.1.  

- Vilka variabler kännetecknas kraftkrigföring av enligt teoretikerna? 

Kraftkrigföring kännetecknas av variablerna: överlägsen eldkraft i form av att demolera 

motståndarens materiel och psykologiska kämparvilja. Spaning och lokalisering är viktigt för 

att kunna skapa en lägesbild och förutsättning för att kunna skjuta effektivast först. Den tredje 

variabeln är kraftsamling mot motståndarens starka punkt vilket utgörs av motståndarens 

stridskrafter. Skjuta effektivast först, som är den fjärde variabeln, innebär att försätta 

motståndaren ur stridbart skick innan denne lyckas med detta mot en själv. Dessa variabler har 

det gemensamma syftet att orsaka förstörelse och få motståndaren att ge upp. Mer om 

variablerna går att läsa i kapitel 3.2. 

- Vad kännetecknades britternas sjötaktik under falklandskriget av? 

Britternas taktik under falklandskriget kännetecknades av att de var angelägna om att söka 

stridskontakt med de argentinska styrkorna. De var angelägna om att upprätthålla en god 

lägesbild för att kunna försvara sig men även för att kunna anfalla när tillfälle gavs.   
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Den övergripande frågeställningen under arbete har varit:  

 Präglades Storbritanniens sjötaktik under falklandskriget av manöverkrigföring eller 

kraftkrigföringen? 

Analysen visar att Storbritanniens sjötaktik under falklandskriget präglades av kraftkrigföring 

men att bestämt hävda att Storbritanniens taktik var enligt kraftkrigföring är att dra för stora 

växlar av analysen och arbetet. Analysen visar att det finns indikationer på att 

manöverkrigföringen fanns med i det taktiska tänket i form av viljan att hålla ett högt tempo.    

5.2 Diskussion 

I denna del av avslutningen kommer det att föras en diskussion om resultatet av 

undersökningen och återknyter detta till det forskningsfält som forskningsproblem, syfte och 

frågeställningar är sprunget ur. 

Resultatet av analysen visar att Storbritanniens taktik under falklandskrig påminner om 

kraftkrigföring. Men det skulle vara felaktigt att mena på att britternas taktik var enligt 

kraftkrigföringen. Anledningen är att det finns indikationer som visar att britterna använde sig 

av manöverkrigföring, ett exempel är tillämpa överraskning under operationen. Genom att 

använda sig av ett annat empiriskt material och andra indikatorer finns det en möjlighet att 

resultatet av analysen skulle kunna vara ett annat. Ytterligare en anledning till att resultat skulle 

kunna ha blivit ett annat är tolkningen av händelserna. Till exempel skulle sänkningen av 

Belgrano kunnat tolkas som ett anfall mot Argentinas akilleshäl eftersom det finns information 

om att flygledning var baserad ombord på henne. Men eftersom det inte har gått att verifiera 

att britterna tog detta i beaktan vid sänkningen har det tolkas som att dom slog med den starka 

sidan. För att verkligen kunna slå fast om Storbritanniens taktik var enligt manöverkrigföring 

eller kraftkrigföring skulle det behövas göra en grundlig genomgång av brittiska ordrar, 

intervjuer med militärledningen och förmodligen en granskning av hemliga rapporter.  

Efter som att resultatet visade att kraftkrigföring var den mest framträdande teorin förstärks 

Julian Corbetts tes att det ligger i sjöstridens natur att slå ut varandras stridsenhet. Det kan vara 

så enkelt, enligt mig, att all sjöstrid oavsett vad det står i doktriner och reglementen är aggressiv 

och brutal. Det är endast en tes och inget som kan slås fast genom denna undersökning men ett 

område som ger utrymme för vidare forskning.       

Resultatet av den teorikonsumerande fallstudien har också tydliggjort det problemområde inom 

krigsvetenskap som redovisas i inledning och problemformulering. Resultatet påvisar att det 
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finns ett glapp mellan doktriner och verkligheten inom sjökrig. Sjökriget under falklandskriget 

var mer överensstämmande med kraftkrigföring, som skall fungera som en antites till 

manöverkrigföring, än manöverkrigföring, som förespråkas i doktriner. Resultatet av analysen 

visat på att luckan mellan verkligheten av sjökriget och doktrinerna är stor och något som måste 

tas med i beaktan vid studier av doktriner. Men det skall poängteras att det är endast ett krig 

som har studerats, vilket gör att för stora slutsatser inte ska dras. Uppsatsen visar att det finns 

ett behov att utreda korrelationen mellan doktriner och verkligheten.  

Den lucka inom forskningen som resultatet av uppsatsen ämnade fylla var huruvida sjökriget 

under falklandskriget präglades av manöverkrigföring eller kraftkrigföring. Som tidigare har 

nämnt går det inte kategoriskt bestämma att det präglades av enbart kraftkrigföring. Men 

resultatet visar på att det präglades mest av kraftkrigföring. Viktigt att ha med i beaktan är att 

resultatet endast speglar Storbritanniens uppträdande och för att få en mer komplett bild av 

sjökriget måste forskning göras angående Argentinas uppträdande.  

5.3 Reflektion 

I denna del av kapitlet kommer en reflektion över valet av teori och metod och dess betydelse 

för resultatet. Delen avslutas med en reflektion om resultatets betydelse för framtida 

yrkesutövning.   

Utformningen av det teoretiska ramverket för analysen genom variabler och indikatorer kan ha 

medfört att resultatet påverkades. Manöverkrigföringen är en omfattande teori med många 

teoretikers inbladning vilket medför att den är spretig. Det hade blivit tydligare och enklare för 

läsaren om endast en teoretiker hade valts inom respektive teori. Men valet att ha med många 

teoretiker skapar en bred grund och ökar trovärdigheten för variablerna. Valet av teoretiker har 

med stor sannolikhet påverkat vilka variabler som valdes ut för analysen. Om andra teoretiker 

hade använts kan resultatet ha blivit ett annat. Anledningen till att dessa teoretiker valdes är, 

som tidigare nämnt, för att de är relativt moderna och är erkända inom området. Som tidigare 

nämnt i arbetet kommer det alltid att gå att diskutera valet av variabler och indikatorer och dess 

relevans. Eftersom indikatorerna fungerade som ett nät vid genomgången av det empiriska 

materialet har de haft en stor betydelse för resultatet. Genom att variablerna och indikatorerna 

sakligt motiverats utifrån teorierna skapar det en trovärdighet för att rätt saker har testats. 

Det går att rikta kritik mot valet av textanalys istället för motivanalys som metod i uppsatsen. 

Motivanalysen hade medfört att britternas avsikter och motiv hade granskats, vilket hade kunna 

svara på frågan om britterna hade avsikt att använda kraftkrigföring eller manöverkrigföring. 
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Anledningen till att inte motivanalys valdes istället för textanalys är för att det hade krävt en 

annan typ av litteratur, som till exempel ordrar eller dagböcker, som hade gett en inblick i de 

bakomliggande orsakerna till besluten. Men användandet av en textanalys har medfört att fokus 

varit på att analysera hur britterna agerade under falklandskriget. 

Resultatet av analysen hade kunna vara ett annat om det hade funnits fler deskriptiva källor. 

Till exempel saknas det tillräckligt med deskriptivt material om de argentinska styrkorna för 

att, dels ta med dem i arbete men även för att bidra till analysen av Storbritannien. Om det hade 

funnits mer material att gå igenom hade det kunna bidra till att antingen stärka eller avfärda de 

empiriska motiveringarna. Men det är viktigt att poängtera att det material som har använts i 

analysen håller en hög trovärdighet och innehåller många detaljer som till exempel klockslag.  

Resultatet i uppsatsen har synliggjort betydelsen, för framtida yrkesutövning och 

officersprofession, av de variablerna i analysen som britterna använde i sjökriget. Britternas 

aktioner visade vikten av att ha en framskjuten spaningsenhet som kan bidra till lägesbilden. 

Ett annat exempel på en variabel som har synliggjorts är betydelsen att skjuta effektivast först 

som många gånger avgör en sjöstrid. Britterna var fast beslutna och sökte tillfällen där de kunde 

skjuta effektivast först. Resultatet har även visar på att sjökriget är ett brutalt och rått krig där 

det slutgiltiga målet är antingen att sänka eller försätta motståndaren ur stridbart skick. 

Sjökriget vinns antingen genom att motståndaren inte kommer ut till havs eller när deras 

stridande enheter är sänkta.   

5.4 Fortsatt forskning  

Förslag på vidare forskning kring falklandskriget är att välja andra teoretiker som teoretiskt 

ramverk. Detta skulle antingen verifiera eller motsäga resultatet i denna uppsats vilket skulle 

bidra till ökad förståelse. Ytterligare ett exempel på vidare forskning är att titta på falklandskrig 

med andra teorier, till exempel utnötningskrigföring.  

I denna uppsats har endast den brittiska sidan av kriget granskats. Det skulle vara intressant att 

även titta på den argentinska taktiken för att se om det går att kategorisera den som antingen 

manöverkrigföring eller kraftkrigföring. På så vis skulle båda sidorna i kriget tas med i 

bedömningen vilket skulle leda till en djupare förståelse och mer nyanserad bild. 
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